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 ــالءــجَـالْوَ رِيْـبُالتَّقْـ

 الءــــمْاإلِ دِـــاعِوَــقَاتِ ـــمَّـهِلِمُ

ُ َُتْألِْيف 

َُُنُِبُُْنَُِسَُحُُنُ بُُْامُ َسُوُِ مُ م 
ُِنَُلُْحُكُ الُُْدُ 

ُ
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ُد هللِ  َمح َلمح اْلح ح َيعح َساَن َماََل َم اإِلنح َم بِالَقَلِم، َعلَّ ِذي َعلَّ َهُد َأنح ََل إَِلَه إَِلَّ الَّ اهللُ  ، َوَأشح

َهدُ  َك َلُه، َوَأشح يح َدُه ََل ََشِ ًدا  َوحح ُد:  هُ َرُسولُ َعبحُدُه وَ َأنَّ ُُمَمَّ ا َبعح             ، َأمَّ

تِ  َفَهَذا َمتحٌن َجاِمٌع ِِلََهمِّ َقَواِعدِ  ََلِئي، الَّ َم اإِلمح سح َعَمُل ِعنحَد الرَّ ي ََيحِري َعَليحَها الح

َتَقيحُت  ُكتَّاِب، َوَقِد اسح ِة الح أحنِ  َعامَّ َنِة ِِف َهَذا الشَّ ِم اْلحَُدوَّ ِعلح ِل الح ، َماَدَتُه ِمنح ُكُتِب َأهح

َها: اْلََطالِعُ  ةِ  َوِمنح َأََهِّ يَّ ِ نِي، ِِلَِِب الَوفَ   النَّْصح ِ اهلُوِريح ِ اإلِ  َوِكَتاُب  اِء َنْصح َلِء ِْلَُسْيح مح

َلم َهاُروَن، وَ  َلِء لَِعبحِدالسَّ تَِصاِر َعََل َواِِل، َوَقَواِعُد اإِلمح ُت َعََل اَلقح َقدح َحَرصح

ِم، اِئَدِة،  َأَهمِّ َمَباِحِث ّهَذا الِعلح يَّنَِة، َواْلُُروُف الزَّ َزُة َواِلَلُِف اللَّ َوِهَي ِستٌَّة: اهلَمح

ِقيحِم،  ح ُل، َوَعَلَماُت الَّتَّ ُل َوالَفصح رح وَ  َواْلُُروُف النَّاِقَصِة، َوالَوصح ُت ُكلَّ َباٍب َصدَّ

َرةٍ بِمُ  ُل  َشجَّ َم َمَساِئَلِه، ُتَسهِّ ُب َفهح َظ ّقَواِعدِه، َوُتَقرِّ َعَلُه ََيح  نح أَ  اهللَ ُل أَ سح أَ وَ ِحفح

ِهِه  .عً فِ انَ َخالًِصا لَِوجح َ َعاْلَِْيح ُد هللِ َربِّ الح َمح َواَنا َأِن اْلح   ا لِِعَباِدِه، َوآِخُر َدعح
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:ُتطحَلُق َعََل وَ  ِ ََْيح َزةِ   َشيح َقطحعِ  ََهح َزةِ وَ  ،الح لِ  ََهح َوصح ُكُرَها ِِف الح ٌق َنذح ، َوَبيحنَُهََم ُفُروح

َولِ   اآلِِت: اجلُدح

ُلُِْصُوَُالُُْةُ زََُهُُْعُِطُْقَُالُُْةُ زََُهُْ 

1 

2 

3 

4 

5 

َكِلَمِة  ِليٌَّة ِِف الح َقطحِع َأصح  ََهَزُة الح

َسطَِها َكِلَمِة َوَأوح ِل الح  وآِخِرَها  َتأحِِت ِِف َأوَّ

َسُم ُمنحَفِرَدًة َوَعََل َألٍِف َأوح َواٍو َأوح َياٍء                                   ُترح

ِع ُتنحَطُق َداِئًَم                    َقطح َزُة الح   ََهح

ُموَمًة  مُ َس ُترح  َلِِف إَِذا َكاَنتح َمضح َزُُتَا َعََل اِلح ََهح

َسُم َتح  ُتوَحًة،  َوُترح ُسوَرةً َأوح َمفح  َتَها إَِذا َكاَنتح َمكح

ِل َزاِئَدةٌ  َوصح َزُة الح  ََهح

َكِلَمِة تَ  ِل الح  َفَقطأحِِت ِِف َأوَّ

َرِة َألٍِف َفَقط                                 َسُم َعََل ُصوح  ُترح

ِج                            ََل    رح  ُتنحَطُق ِعنحَد الدَّ

  َزةٌ يحَها ََهح َعلَ  مُ َس رح ََل تُ 

ثَِلِة  - َزةُ ِمنح َأمح َقطحِع:  ََهح َُد،  الح ََمٌن، َأْحح ، ُفَؤاُد. إِيح  َسَأَل، َماٌء، إِنح

ثَِلِة  - ِل: َوِمنح َأمح َوصح َزُة الح ٌم، ََهح ، اِ اُ  اسح ُرجح ِرجح خح َتخح َقَلُم.اِنحطََِلٌق ، سح  ، الح
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ِل: - َزِة الحَوصح                                                                                                               َمَواِضُع ََهح

ِة: اِ  - 1 َعََشَ ََمُء الح َسح ٌم، َواسح اِلح نٌَة، َوابحنُمٌت سح ٌن، َوابح َرَأٌة ، َوابح ُرٌؤ، َوامح َوَكَذا -، َوامح

بحَعةِ  ََمُء السَّ َسح َنَتاِن، َوايح   ،ُمَثنَّى َهِذِه اِلح نَاِن، َواثح  ُمُن اهللِ.َواثح

ِذي.اَ  - 2 وُب، الَّ ُ اِرُب، اْلحَْضح َعبَّاُس، الضَّ ُجُل، الح ُو: الرَّ َواِعَها، َنحح  لح بَِجِميِع َأنح

ُو: اُ  - 3 ، َنحح ِل الثَُّلثِيِّ ِفعح ُر الح ، اِ َأمح ُتبح .كح َهمح  فح

ُو: - 4 ا، َنحح َدُرَُهَ ا، َوَمصح ُرَُهَ ، َوَأمح َداِِسِّ ََُمِِسِّ َوالسُّ َطَلَق، اِ اِ  َماِِض اْلح ، نح َطِلقح نح

طََِلًقا؛ اِ اِ  َرَج، اِ نح َتخح ، اِ سح ِرجح َتخح َراًجا.سح تِخح     سح

ِ َما َسَبَق ِمَن اْلحََواِضعِ وَ  - َزُة اهلَ َتُكوُن  ِِف َغْيح                                        :َوِمنحَها َقطحعِ لح لِ مح

ِم اْلحُ  -1 سح
ِ ٌت اَلح ُو: َأٌ  َوُأخح َرِد، َنحح ِ  نَّىَواْلحُثَ  .فح َتْيح ِن َوُأخح عِ  .َكَأَخَويح َمح ُو:  َواجلح َنحح

ََخَواُت. َوُة َواِلح خح ِ  اإلح

ٍ اْلَ وَ  -1 ُو: َأرح ، َنحح َباِعيِّ َدُر الثَُّلثِيِّ َوالرُّ ارٍ  صح َ ُو:  . َوإِرح ُلُهََم اْلحَاِِض، َنحح َوفِعح

. ، َوَأَرَّ  َأَرَ

ِفعِ  -2 َرُأ، ُل َوالح ُو: َأقح ِفُر.ُأَش  اْلَُضاِرُع َنحح َتغح  اِرُك، َأسح
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َزةُ  - َمح ى اهلح َيابَِسةُ  َوُتَسمَّ َلُِف الح ًضا )اِلح يَّنَةُ (، َويُ َأيح ، قابُِلَها اِلَلُِف اللَّ

ُق َبيحنَُهََم وَ  َوِل َفرح ٌ ِِف اجلُدح  اآلِِت:ُمَبْيَّ

ُلُِالَُُةُ زَُمُْالَُ  ِة(ُةُِنَُيُ اللُ ُف  ي  ُ)املَد 

 

1 

2 

3 

4 

 

 َ َبُل اْلح َزُة َتقح َمح  َرَكاِت الثَََّلِ  اهلح

َسطَِها َوآِخِرَها َكِلَمِة َوَأوح ِل الح  َتأحِِت ِِف َأوَّ

ِق  َلح  ََتحُرُج ِمنح َأقحََص اْلح

َسُم ُمنحَفِرَدًة َأَو َعََل َألٍِف َأوح َواٍو َأوح َياءٍ   ُترح

 

ُتوٌح َتأحِِت َساِكنٌَة   َقبحَلَها َمفح

َكِلَمِة َوآِخِرَها َسِط الح  َتأحِِت ِِف َأوح

ِف  َوح  ََتحُرُج ِمَن اجلح

َكِلَمِة َألًِفا ََمحُدًدا َوِِف  َسُم ِِف َوَسِط الح ُترح

َرِة َألٍِف َأوح َياءٍ  َكِلَمِة َعََل ُصوح  آِخِر الح

 

ثَِلةٌ ِمنح   - يِّنَِة:  َأمح َلِِف اللَّ َضاُه،   َقاَم، اِلح َرى،  ُهَدى،  َيرح ا.  َعَصا، ُصغح  َُهَ
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ًَل:  َزُة َأوح َمح لِ ِِف اهلح َكِلَمةِ  َأوَّ  الح

َزَة َقطحٍع. ٍل َأمح ََهح َزَة َوصح َكِلَمِة َألًِفا َسَواٌء َأَكاَنتح ََهح ِل الح َزُة ِِف َأوَّ َمح َسُم اهلح  ُترح

وُ  ََمٌن، ُاكح  :َنحح َرَم، إِيح َقَلُم.ُأِمَر، َأكح ، َالح ِرجح َتخح ، اِسح   ُتبح

َ َثانًِيا:   َزُة اهلح َكِلَمةِ  آِخرِ ِِف مح      الح

َزةُ  َمح  َحاَلَتاِن: هِلَِذِه اهلح

ُوح  َبَق َأنح  ََل:اِلح َدةٍ  َواوٍ َأوح  ،نٍ كِ اَس بِ ُتسح ُموَمةٍ  ُمَشدَّ َزًة ُمفح َمضح ٍذ ََهح
َِ َتُب ِحيَن  َرَدًة،، َفُتكح

ء، ُسبَِق بَِساِكنٍ َما َفِمَثاُل  ء، ُبرح ء، : ُجزح  .ءَش  ،َجاء، ُوُضوءِملح

َدةٍ  َواوٍ بِ  ُسبَِق  ِمَثاُل َماوَ  ُموَمةٍ  ُمَشدَّ ءُ  : َمضح  . التََّبوُّ

ٍف ِمنح  الثَّانَِيُة: َتُب َعََل َحرح ُموَمًة، َفُتكح َدًة َمضح َك َما َقبحَلَها َوَليحَس َواوًا ُمَشدَّ َأنح َيَتَحرَّ

ُو:  ُلؤ، اِ  ِجنحِس َحَرَكِة َما َقبحَلَها، َنحح ُرؤ، ُلؤح ِرٍئ، ُمَتهَ اِمح أ، َينحَشأمح َ  . يٍِّئ، َيْبح
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َزُة َثالًِثا:  َمح َكِلَمةِ  َوَسطِ ِِف اهلح  الح

َكِلَمِة ََخحُس َحاََلٍت: َزِة ِِف َوَسِط الح َهمح     لِلح

ُوح  َاَلُة اِلح َسُم  ََل:اْلح َ ُترح : لِِف َعََل اِلح ِ ِضَعْيح  ِِف َموح

ُتوٍح َوَلوح ُمَش  - 1 َد َمفح َتَح َبعح َن َأوح ُتفح ُو: َأنح ُتَسكَّ دًا، َنحح َأها ، َل َسأَ َيأحُمُر،  دَّ  .َتَبوَّ

َدَها َألُِف  - 2 َد َساِكٍن َصِحيٍح َوَليحَس َبعح َتَح َبعح ُو:  َتثحنَِيٍة َأوح ِعَوضٍ َأنح ُتفح  َنحح

َأَلة. ن، َمسح َأيح َأل،  ُجزح  َيسح

َاَلُة الثَّانَِيُة: َسُم  اْلح ِ ِضعَ ِِف َمو َواوٍ َعََل ُترح  :ْيح

ُموَمًة إَذا َكانَ  - 1 ٍ تح َمضح َبقح بَِكسح َوََلح ُتسح
(1)

ُو: ُؤه ، َنحح َرؤُ  ،ُجزح ونَ َيقح
(2)

َفاُؤل ، ، تَّ

ُؤول َمسح
(3)

. 

                                                 

ب. (1)   فإن ْلقتها واو مدية ُكتبت منفردة نحو: َدُءوح

واو ِف اْلفرد )قرأ( وإضافة  رجوعا ِلصلهاوفيها وجه آخر برسم اهلمزة عَل اِللف   (2)

 .قرأوا()عليها  ةعاجلَم
 وفيها وجه آخر أجازه جممع اللغة بالقاهرة ُترسم عَل نْبة )مسَول(.  (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

11 

 

ِ  َأوح  َساِكنَةً إَذا َكاَنتح  - 2 َكًة بَِغْيح ِ ُمَتَحرِّ َكسح ُمومٌ َوَقبحَلَها ، الح َليحَس َواًوا  َمضح

ًدا، ُو:  ُمَشدَّ ال ،ذُ ُيَؤاِخ  َنحح ُلؤٌ ، ُسؤَّ ُشُؤون َواُطؤ،تَ ، ُلؤح
(1)

ُرُؤوس  ،
(2)

. 

اَلُة الثَّالَِثُة: َسُم  اْلح  ِة َمَواِضَع:َثََلثَ ِِف  َياءٍ َعََل ُترح

ُسوَرةً  - 1 َِمَ إِذَا َكاَنتح َمكح ُو: َس َِْي،  ،، َنحح ََِلة ،َقاِئمَتَتَوضَّ َِذٍ  ،َأسح َم  .ذٍ َِ نَ يح حِ  ،َيوح

ُو: َبِرئحت   – 2 ئحتإَِذا ُكِسَ َما َقبحَلَها، َنحح َتَمنَ اِ  ،، ُبرِّ َُون ، ِرَئة،ئح  . َناِش

ُسبَِقتح بَِياٍء َساِكنَةٍ إَِذا  - 3
(3)

ُو:  ََة، َنحح ََة، بِيح َُون، َهيح ًَا ،َبِري  .َشيح

 

 

 

 

                                                 

 وفيها وجه آخر أجازه جممع اللغة بالقاهرة ُترسم عَل نْبة )شَون(  (1)
 ِلن بعدها واو مدية. ،ُءوس(رُ منفردة )ُترسم وفيها وجه آخر  (2) 
فت ،وبَشط أَل تكون متطرفة ِف الكلمة  (3)  نحو: شء، ِسء. ،ُرسمت منفردة فإن تطرَّ
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ابَِعُة: َاَلُة الرَّ َبَعِة َمَواِضَع: اْلح َرَدًة ِِف َأرح َسُم ُمفح  ُترح

َد َألٍِف  - 1 ُتوَحًة َبعح ُو: َتَساَءَل، َعَباَءة، ِرَداَءان.ةٍ َليِّنَ إَِذا َوَقَعتح َمفح  ، َنحح

َد َصِحيٍح َساِكٍن، وَ  - 2 ُتوَحًة َبعح َدَهاإَِذا َوَقَعتح َمفح ُو: َأوح ِعَوضٍ  ثحنَِيةٍ تَ  َألُِف  َبعح ، َنحح

َءا ُجزح
(1)

َءاِن   .، ُجزح

َد َواٍو َساِكنٍَة، َأوح َواوٍ  - 3 ُموَمًة َبعح ُتوَحًة َأوح َمضح ُموَمةٍ  إَِذا َوَقَعتح َمفح َدٍة َمضح ، ُمَشدَّ

، ُف َمدٍّ َدَها َحرح ُو: ُوُضوح  َوَليحَس َبعح َءانِ َنحح ُءهُ  ،َءه، َضوح ُرَءاٌت َتَبوُّ  .، َمقح

ُموَمًة َقبحَل َواِو َمدِّ  - 4 وُ  ،إَِذا َوَقَعتح َمضح ءُ َنحح واَقَرءُ ، ٌب وح َدة، َدءُ وح :  َموح
(2)

 ،

 وا.َجاءُ 

 

 

 

                                                 

لعوض بعدها ِف اْلُتطرفة ِف آخر الكلمة بألف فَل نضع ألف اقاعدة: إن ُسبقت اهلمزة   (1)

نحو )جزءا،  ،العوض ُأِت بألف ٍف بألِ  َل ُتسبقحالة النصب نحو )مساء، بناء ( وإن 

 حديقًة (. ) رأيت :نحو ،ألف العوضأيضا التاء اْلربوطة َل يلحقها  :فائدةبدءا(. 

 قرؤوا ( واِلشهر كتابتها عَل اِللف.  –وفيها وجهان آخران عَل اِللف والواو )قرأوا  (2)
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َوَسُط َوالطََّرُف. ِضَعاِن: الح  َوهَلَا َموح

ًَل: َكِلَمِة:رَ  َأوح ُمَها ِِف َوَسِط الح َسُم  سح َرِة ُترح ، َسَواٌء َأَكاَن َداِئًَم  فِِلَلِ اَ َعََل ُصوح

ََصاَلِة أَ  ُطَها بِاِلح  .َعَرًضاوح َتَوسُّ

ُو: َقاَل، َقامَ  ََصاَلِة َنحح َطُة بِاِلح  ، َصاَم.َفاْلحَُتَوسِّ

ُو:  َطُة َعَرًضا َنحح َتَضاهُ ، َشاهُ َيح َواْلحَُتَوسِّ                                                                               .َعَلمَ  ،َفَتاُه، بُِمقح

ُم  َثانًِيا: َلِِف َرسح يِّنَةِ  اِلح َسمُ : َطَرًفا اللَّ َرةِ  ُترح ِ  ََخحَسةِ  ِِف  َياءٍ  َعََل ُصوح َمَواِضَع، َوِِف َغْيح

َلِِف. َتُب بِاِلح  َهِذِه اْلحََواِضِع ُتكح

َس َوَهِذِه اْلحََواِضُع اْلَ  - َياءِ مح َتُب فِيَها بِالح تِي ُتكح  :ِهي ُة الَّ

ٍم  - 1 ٍل َأوح ِِف ُكلِّ اسح ُو: َفَتى، ُهَدى ُثََلثِيٍّ َألُِفُه ُمنحَقِلَبٌة َعنح َياءٍ فِعح  .َسَعى، َنحح

ٍل ُكلِّ ِِف  - 2  ٍم عَ َأوح فِعح ُرٍف  َرِِبٍّ َزاِئٍد َعََل َثََلَثةِ اسح َوَليحَس َقبحَل آِخِرِه َياءٌ  َأحح
(1)

 

ُو:  رى، َنحح َطَفى، ُصغح َتََض، ُمصح َتَدى، َصَلَّ ُسَكاَرى، ُمرح                                                                                                    ، ََتَطَّى.اهح

                                                 

ص، فإهنا ترسم بالياء؛ تفريقا بينها وبْي الفعل خعَل ش علمٌ ى( حيي) ويستثنى من ذلك اسم  (1)

 ا(.)حيي

 

كانت   إذا
مضمومة ومل 
تسبق بكسر 
أو كانت 
متحركة بغري 

 كسر وقبلها
مضموم 
وليس واوًا 

 مشدداً حنو : 
)) ُجْزؤه , 
يقَرؤه ,ميَْلؤه 
,ُلْؤلٌؤ , 
يُ َؤاخذ ,ُفؤاد 

)) 
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َلٍم َأعح ََخحَس ِِف  - 3 ى، ُبَخاَرىَس يح ى، عِ َس ِميٍَّة، َوِهَي: ُموح جَ ِة َأعح َ  .، َمتَّىى، ِكسح

ََُل  - 4 َم إَِشاَرٍة(، اِلح ََل )اسح ََمٍء َمبحنَيٍة، َوِهَي: َلَدى، َأنَّى، َمَتى، َأوح ِِف ََخحَسِة َأسح

ُصوٍل(. َم َموح  )اسح

َبَعِة أَ  - 5 ُرٍف ِِف َأرح  . َي: إََِل، َعََل، َحتَّى، َبََل هِ  ، وَ حح

ِ َهِذهِ  - ابَِقِة اْلحََواِضِع  َوِِف َغْيح َلِفالسَّ َتُب بِاِلح ُو:ُتكح َيا ، َنحح َتحح  ،َمهَم ،َداَرا، َدعا، اسح

 .َحاَشا
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َرُف  نِِه  اِلَلُِف ُيعح  :بِاآلِِت  اءٍ ًبا َعنح َواٍو َأو يَ ُمنحَقلِ بَِكوح

وُ بِالتَّثحنَِيةِ  – 1 ن وَ  :، َنحح ِ َعَصَويح                                                                                    ى.َفتَ وَ  اِِف َعَص  َفَتَيْيح

ِع،  - 2 َمح ُو: بِاجلح َرَياَمَهَواٍت وَ َنحح رَ ا ٍت، ِِف َمهَ ُصغح  .ىَوُصغح

َدِر،  - 3 ُو: بِاْلحَصح ِو وَ َنحح َغزح ِي، ِِف َسَعى َوَرَمى الح عح  .السَّ

ِم اْلَ  - 4 َوِة بِاِسح َعدح ِة، َكالح ََِة، َكالرِّ أَ  .، ِمنح َعَدارَّ َيح ِم اهلح َيِة ِمن رَ وح بِاسح  ى.عَ عح

ُو: بِاْلحَُضاِرِع،  - 5 نِي ِِف َقنَى.َنحح ُزو ِِف َغَزا، َوَيقح  َيغح

6 -  ِ نَاِد لَِضِمِْي الح بِاإلح ُو: َفاِعِل، سح  ِمنح َكَسا َوَهَدى.  ُت َوَهَديحُت،َكُسوح َنحح
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َهرُ وَ  َكِلََمِت  َأشح تِي ُتَزاُد ِِف الح ِف الَّ ُُروح َواوُ  يهِ اْلح َلُِف َوالح  :اِلح

َلِِف ِزيَ  ًَل:َأوَّ   اَدُة اِلح

َلُِف )َوَسًطا( ِِف َكِلَمِة )مِ  -1 َكَبًة كَ ُتَزاُد اِلح َرَدًة َأوح َمرح ِعَِم ِسَِم َخمح اَئة( ُمفح سح
 َئةَئة وتِ

2- : ِ ِضَعْيح  ُتَزاُد )َطرًفا( ِِف َموح

ََِمَعةِ  - أ َد َواِو اجلح ى فَ  َبعح ُو: َخَرُج ِرَقٌة(ا)َوُتَسمَّ ُرُج ، َنحح  واوا َوَذَهُبوا، واخح

َهبُ   وا. واذح

َذُف ِعنحَد وَ  ِ الح  اتَِصالِ ُتح لِ  َضِمْيح ِفعح ِن  بِالح َرُموح ُو: َأكح ُو:  َوِعنحَد اإِلَضاَفةِ   ،، َنحح َنحح

ِلُمو اْلَ  َيةِ ُمسح َقرح .ِدينَِة، َفَلَُّحو الح
(1)

  

وُ  - ب ِطحََلِق، َنحح ِر لِْلح عح ََزِري لِ وح قَ  ِِف آِخِر َبيحِت الشِّ  :ابحِن اجلح

 ََل ــا َوَص ــُه إَِليحنَــَذا ِمنحــَوَهكَ  … ََل زَ ـــُه أنح ــِه اإِللَ ــُه بِ ــِِلَنَّ 

 

                                                 

 وا ( اْلعظم، نحو:) تفضل وتزاد أيضا ِف خطاب اْلحفرد (1)
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َواوِ  َثانًِيا:  ِزَياَدُة الح

ِ  ُتَزاُد الَواُو )َوَسًطا( ِِف  -1 ِضَعْيح  :َموح

َشاِريَّ )ُأوح  - أ ِ ََلِء(ُدَها )ُأوح ِة، َوََمحُدوح ََل( اإلح
(1)

ََِك(.  ، َوِمنحُه )ُأوَل

ُو: ُأوُلو َوأُ  - ب َحاب، َنحح نَى َأصح َحامِ }وِِل بَِمعح َرح آَلَياٍت ِِلُوِِل }، {َوُأوُلو اِلح

ُو:  ُأوَلَُت  َوّكَذا .{النَُّهى نَى َصاِحَبات، َنحح َالِ }بَِمعح َْحح  .{َوُأوََلُت اِلح

ٍرو( َكِلَمةِ  ُتَزاُد )َطَرًفا( ِِف  -2  :)َعمح

َ ُمَضاٍف لَِض   ِط َأنح َيُكوَن َعَلًَم َغْيح ََشح
ِمْيٍ بِ

(2)
رٍ  َ ُمَصغَّ ، َوَغْيح

(3)
ُروٍن بَِألح   َوََل َمقح

(4)
 

َأوح َمنحُسوٍب 
(5)

نٍ   َأوح َمنحُصوٍب ُمنَوَّ
(6)

ح  تَِّة ََل وِط السِّ ُ ًطا ِمنح َهِذِه الَشُّ . َفإَِذا َفَقَد ََشح

َواُو. َحقح بِِه الح  ُتلح

 

                                                 

 التنبيه نحو هؤَلء، فَل تزاد بعدها الواو. (هاـ )إَِذا كانت مسبوقة ب إَل   (1)
 

ُركَ    (2)  َعمح

 ُعَمْيح   (3) 

ر   (4)  الَعمح

ُر التاجر   (5)  َعمح

ًرا (6)    رأيت َعمح
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َهرُ وَ  تِي َأشح ِف الَّ ُُروح يَاُء، َوالنُّوُن.ِهي ُتنحَقُص  اْلح َواُو، َوالح ، َوالح َلُِف، َوَألح  : اِلح

ِلِف: -
َ
 َنْقُص األ

َلِِف  :ًَل َأوَّ  ُص اِلح َكِلَمةِ  َنقح َل الح  َأوَّ

نَة(: حُتنحَقُص  - 1  َألُِف )ابحن( و )ابح

َ  -أ َ َعَلَمْيح ًتا َبْيح َرًدا َنعح ا ُمفح ُ  مُ إَِذا َوَقَع َأَحُدَُهَ هُلََُم َغْيح َن َأوَّ يح ٍن، و َباَِشَ ُهوٌر ُمنَوَّ َمشح

تَِساِب لِلبِ  ِط  اِن، ثَّ اَلنح ََشح
َل  انِ ُكونَ يَ َأَّل َوبِ                                       . طحرِ السَّ َأوَّ

َعَلمَ  َمُل الح َواِعِه:  َوَيشح مُ بَِأنح سح
ِ َقُب  اَلح كُ  َواللَّ َيم، َوَذلَِك نَ  ،َيةُ نحَوالح ُن َمرح ُو: عيَسى بح حح

ُتوم. ُن ُأمِّ َمكح ُن َأِِب ُقَحاَفة، َعبحُد اهللِ بح ِر بح َران، َأُبو َبكح نَُة ِعمح َيُم بح  َمرح

َد )يا  -ب ُو:إَِذا َوَقَعا َبعح نَِداِء، َنحح تِي لِلح َن يَ  ) ( الَّ نَة َعبحِداهللِ.َعبَّاٍس(ا بح  ، يابح

تِفح إَِذا َدَخَلتح َعَليِهََم ََهح   -ج ُو: َأبنَُك َهَذا َزُة اَِلسح َهاِم، َنحح
(1)

 ؟

َكاِمَلِة: - 2 َمَلِة الح َبسح م( ِِف الح ِحيمِ ) ُتنحَقُص َألُِف )اسح َِن الرَّ ْحح ِم اهللَِّ الرَّ  (بِسح

                                                 

     كذلك تذف كل َهزة وصل دخل عليها َهزة اَلستفهام نحو: )أصطفى البنات عَل البنْي((1) 

 أنطَلقك اآلن؟ و
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3 - :)  ُتنحَقُص َألُِف )َألح

َعَمُل الصَّ  تح إَِذا َدَخلَ  -أ ، َللح ُه َللحَحقُّ ُو: إِنَّ ُم، َنحح َذيح َعَليحَها الَلَّ  َن.الُِح َأبحَقى، لِلَّ

َزُة  َعَليحَها تح َدَخلَ إَِذا   -ب ُو:ََهح َهاِم، َنحح تِفح ِكَتاُب َلَك؟ اَِلسح  َألح

َلِِف َوَسًطا َثانًِيا: ُص اِلح  َنقح

ن(،  َوِمنح  ْحح ََلََلِة )اهللَ(، َوِمنح َكِلَمِة )الرَّ ِظ اجلح َعِة ِِف ُتنحَقُص ِمنح َلفح ُُروِف اْلَُقطَّ اْلح

ُو: أَ  َوِر، َنحح ِض السُّ  ه( َوَكَذا َألُِف )َلِكنح )إِلَ َكِلَمِة َوِمنح  َوَحِم(، سِ يَ وَ  هَ )طَ َواِئِل َبعح

ََِك(، و َلِكنَّ و  )َثَل ( ِمنح )َثَلَثَِمَئة(.َألُِف وُأوَل

َلِِف آِخًرا َثالًِثا: ُص اِلح  َنقح

َلُِف آِخًرا َِمَّا َيأحِِت:  ُتنحَقُص اِلح

ُو: َألِِف  ُتنحَقُص ِمنح  - 1 ، َنحح ِميٍّ ِِفٍّ َأوح اسح ُبوَقِة بِِجارٍّ َحرح َهاِميَِّة اْلحَسح تِفح سح
ِ )َما( اَلح

 َعََلَم؟ َحتَّاَم؟ بُِمقَتَضاَم؟ ؟َعمَّ فِيَم؟ 

 آِخِر َكِلَمِة )طه(.اِلَلُِف ِمنح ُتنحَقُص  - 2
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اِخَلِة َعََل:)َها( التَّ َألُِف ُتنحَقُص   - 3  نحبِيِه الدَّ

مَ  -أ  َذا ََلح َتُكنح )َذا( َشاَرٍة اإلِ  اسح
بَِتاءٍ  ةً َمبُِدوء إِ

(1)
َأوح َهاءٍ  

(2)
َدُه َكاٌف   َوَليحَس َبعح

(3)
 ،

ُو: َهَذا، َهِذِه، َهُؤََلِء.  َنحح

ُو: َهَأَنا، َهَأنحُتم. -ب َزٍة، َنحح اِخَلِة َعََل َضِمٍْي َمبحُدوٍء ِِبَمح  الدَّ

ُو: َهَأَنَذا. َمتحَها )ها( َوَتَلتحَها)َأَنا( إَِذا َتَقدَّ َألُِف ُتنحَقُص  - 4 ُة، َنحح َشاِريَّ ِ  )ذا( اإلح

. َألُِف ُتنحَقُص  -5 ُو: َذلَِك، َذَلُكََم، َذلُِكنَّ ِد، َنحح ُبعح ُروَنِة بََِلِم الح ِة اْلحَقح َشاِريَّ ِ  )ذا( اإلح

ْل  )َنْقُص  -
َ
 (:أ

َد َلٍَم َوَكاَن َبعح  -1 ( إَِذا َوَقَعتح َبعح َذُف )َألح ُو: ُتح يحِل لَّ ، لِ َمنَافِعٌ ِن بَ لِلَّ َدَها َلٌَم َنحح

َمةٌ   .ُظلح

2-  ) َذُف )َألح مِ ِمنح ُتح سح
ِ ُصو اَلح َ  لِ اْلحَوح َسُم بََِلَمْيح ِذي ُيرح ُو:  ،الَّ َذاِن َفَعَل َنحح َللَّ

 َ َْيح رٌ اْلح َ َأجح َْيح َن اْلح َرامٌ ، َلَّلِِت َفَعلح        .إِكح

                                                 

 َهاتِهِ  (1)

 َهاُهنَا(2) 

 َهاَذاكَ (3) 
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 :َنْقُص الَْواوِ  -  
ِو:  َذُف ََتحِفيًفا ِمنح َنحح  .(اُوسطَ وَ اُود، دَ )ُتح

 :َنْقُص اْْلَاءِ  -
َذُف  ِم َياُء ُتح ِف بَِألح اَلسح َياِء وَ  ،اْلحَنحُقوِص اْلحَُعرَّ َكاِن َما َقبحَل الح ُقوِف َعَليحِه بِإِسح اْلحَوح

(1)
 

اع، التَّنَاد، التََّلق، ِِف: اْلحَُتَعاِِل  ُو: اْلحَُتَعال، الدَّ اِعي، التَّنَاِدي، التََّلِقي.َنحح                                                          ، الدَّ
 َنْقُص انلُّوِن: -
َذُف ِمنح  - 1 ِ ُتح َفْيح ( إَِذا َدَخَلَتا َعََل )َما عَ )ِمنح و اْلَرح (مَ َأوح  نح ِ  نح َهاِميََّتْيح تِفح ، َاَِلسح

، َعَمَّ  ُو: َِمَّا، َِمَّنح َن.َنحح  ، َعمَّ

َذُف  – 2 لِِه َتَعاََل: ُتح اِئَدُة، َكَقوح َدَها )َما( الزَّ طِيَِّة( إَِذا َوَقَع َبعح ح ا }ِمنح )إِنح الَشَّ إِمَّ

ا ا َأوح ِكََلَُهَ ِكَْبَ َأَحُدَُهَ لِِه:  . {َيبحُلَغنَّ ِعنحَدَك الح َدَها )ََل( النَّافَِيُة َكَقوح إَِلَّ }َأوح َوَقَع َبعح

ُه اهللَُّ  وهُ َتنحُْصُ                                                                                             {َفَقدح َنَْصَ

ةِ  َأنح ) َوِمنح  - 3 ِدِريَّ َدَها َوَقعَ  إَِذا( النَّاِصَبةِ  اْلحَصح وُ ( َما) َبعح ا: َنحح َت َأنح  َأمَّ

ُت. َأوح َوَقَع بَ اُمنحَطِلًقا ِ َطَلقح َدَها )َل( َسَواٌء َأَكاَنتح َنافَِيًة، نَ نح ُو: َعَسى َأَّل عح حح

َرَض، أَ  لِِه َتَعاََل:  وح َيمح ُل الح }َزاِئَدًة َكَقوح َلَم َأهح َََلَّ َيعح
َلمَ ََل ، َأيح ِِلَنح {كِتَاِب لِ  . َيعح

                                                 

 (.اْلذف واإلثبات )ٍر عَل لغة، وقد ُقرئت بالوجهْي وهذا اْلذف جا (1)
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َقاِعَدةُ  ِ   :الح ُف َعَليحِه ُفِصَل، َوَما ََل َفََل.َأنَّ َما َصحَّ اَلح َوقح تِداُء بِِه َوالح  بح

ُل الح ََيُِب : الْوَْصُل  - َواٍل َوَما َعَداُه َيُكوُن مَ  ََم َيأحِِت فِيح َوصح ُصوِمنح َأحح  :ًَل فح

ُل  – 1 ِكيدِ َوصح داُء بِِه َكنُوَنِ التَّوح
تِ بح
ِ َما ََل َيِصحُّ اَلح

(1)
نِيِث  ، َوَتاِء التَّأح

(2)
َكاِف ، وَ 

َطاِب  ِ اْلح
(3)

، َوَعََلَماِت اْلحَُثنَّى
(4)

اَِلِ  ِر السَّ ِع اْلحَُذكَّ ، َوََجح
(5)

اَِلِ   ِث السَّ َواْلحَُؤنَّ
(6)

 ،

َباِرِز اْلحُتَِّصلِ  ِمِْي الح َوالضَّ
(7)

. 

 

                                                 

 نكتبنَّ    (1)

 كتبَتح    (2)

 كتابك  (3)

 نكتباي   (4)
 كتبوني   (5)

 كاتبات   (6)

 كتابنا   (7)
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ُل  – 2 َوقحُف َعَليحِه، َوُهَو:َوصح  َما ََل َيِصحُّ الح

َب َمَع اْلحاَئِة ِمَن اآلحاِد، -أ ُو: َما ُركِّ  َنحح

َِم  بَ َئة، َثََلثح ُث مِ ُفِصَلتح  َف إَِليحَها ُكُسورٌ ُأِضيح  َفإِنح . َئةَِم عح َأرح ُو: ُثلح  اَئة.مِ  ُربحعُ ة، ائَ ، َنحح

َب ِمَن الظُُّروِف َمَع  -ب َنِة، َكحِ اْلحُنَ (إِذٍ )َما ُركِّ َِ يح وَّ َِذٍ نَ ٍَِذ.، ٍذ، ساَعَت َم َب  َفإِنح  َيوح ُركِّ

ِ اْلحُ ( إِذح )َمَع  َنةِ َغْيح ُو: ِحَْي إِذح ُفِصَلتح  نَوَّ َم إِذح ، َنحح  .، َوَيوح

ُو: َحبََّذا،  -ج  َحبََّذا.ََل وَ َحبَّ َمَع َذا، َنحح

ةُ  -د يَّ َْيِ مح
(، َوِمثحُلَها )َأم( اْلحِ ُظ )َألح َدَها  َلفح ُو: )َمَع َما َبعح َقَلم،  . َنحح ِكَتاب، الح الح

 (.َقَلمامح ِكَتاب، امح 

لِ  -3 ( و )مَ  َوصح ِصيٌل فِي ،)َما( و )ََل( بََِم َقبحَلَهانح  َها:َوُهَناَك َتفح

( بََِم َقبحَلَها -أ ُل )َمنح  :َوصح

تِفح ُتوَصُل )مَ  سح
ِ ( اَلح ُصوَلُة بِمِ نح ُو: َهاِميَُّة َواْلحَوح ، َوِِف، َنحح ، َوَعنح نح  ،َِمَّنح )نح  ،َعمَّ

  (فِيَمنح 

ُل )َما( بََِم َقبحَلَها -ب   :َوصح

عَ نَ َوِهَي َعََل  ِ وح مِ ْيح سح
ِ يَُّة.: َما اَلح

فِ َرح  يَُّة، َوَما اْلح
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َهاِميٌَّة،  (1 تِفح وٍب: اِسح َبَعِة ُُضُ ِميَُّة( َعََل َأرح سح
ِ ُصوَلٌة، وَ )َما اَلح ِرَفٌة وَ َنِكَرٌة، وَ َموح َمعح

ٌة.  َتامَّ

ُرُ  ًَل:َأوَّ  ُو: بُمقتضام؟ َوبِاْلح ِم، َنحح سح
ِ َهاِميَُّة( ُتوَصُل بِاَلح تِفح سح

ِ ، )اَلح ، َعنح وِف: ِمنح

؟ فِيَم؟ ََلَ؟ إِ  .م، إََِل، َعََل، َحتَّى، َكيح ِِف، الَلَّ  ؟ َعمَّ ُو: ِممَّ  َم؟ َحتَّاَم؟َم؟ َعََل ََل َنحح

ُصوَلُة،  َثانًِيا: ، ِِف،والنَِّكَرُة، و)اْلحَوح ، َعنح َكِلََمِت: ِمنح ِذِه الح ُة( ُتوَصُل ِِبَ ِرَفُة التَّامَّ  اْلحَعح

، نِِعمَ  ُو: . نَ ِِسِّ . فِيََم، ََل ِسيَََّم، ،َعَمَّ َِمَّا، حح  نِِعَمَّ

ةٍ  (2 َدِريَّ ٍب: َمصح ُ يَُّة َفِهَي َعََل َثََلَثِة َأُضح
َرفِ ِ ا َما اْلح ةٍ وَ ، َوَأمَّ   .َزاِئَدةٍ وَ ، َكافَّ

ًَل: ُة(  َأوَّ َدِريَّ َن، ُكلَّ ـ: ُتوَصُل بِ وَ  )اْلحَصح َث، َأيح فِيَِّة اْلحَنحُصوَبة َعََل الظَّ  ِحَْي، َريح رح
(1)

 ،

َثََم  ُو: ِحينَََم، َوَريح نَََم وَ  ،َنحح ََم.وَ ، َأيح ُو: ِمثحَلََم.َوُتوَصُل بَِكِلَمِة )ِمثحل( َجَواًزا،  ُكلَّ  َنحح

ةُ  َثانًِيا: َكافَّ ، وبـ إِنَّ  :( َوُتوَصُل بـ)الح ، َوَكيح ، َوَقبحَل، َوُربَّ َ ، َوَبْيح َطاَل، َوَقلَّ

َوَأَخَواُِتَا
(2)

وُ  ََم، َليحَتََم.، َنحح ََم، َلِكنَََّم، َلَعلَّ ََم، َكَأنَّ ََم، إِنَّ ََم، َبيحنَََم، َقبحَلََم، ُربَّ  : َطاْلََا، َقلَّ

                                                 

ل ما جاز اْلفعولية، نحو: كُ  اْلنصوبة عَلوَ اْلجرورة وَ )كل( اْلرفوعة  وَل تتصل بغْيها وهي: (1)

 هما قلتَ  ما قضيته، أستحسن كلَّ  ما يتمنى اْلرء يدركه(، رضينا بكلِ  بيعه جاز رهنه، )ما كُل 

 وأما )ما( اْلوصولة فَل توصل بيشء من هذه اْلروف الناسخة، تقول: إن ما فعلته حسن، لكنَّ (2) 

 ما فعله أخوك غْي حسن، وهكذا.
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، وَ َكيحَف، وَ َحيحُث، ـ: ( َوُتوَصُل بِ )الّزاِئَدةُ  َثالًِثا: ، وَ َكيح ، وَ َأيح ، وَ ِمنح  إِنح وَ َعنح

طِيَّة،  ح طِيَّة، َوبُِكلِّ وَ الَشَّ ح َن الَشَّ ُو: َحيحُثََم،  َأيح َدَها، َنحح ٍم َوَقَع ُمَضاًفا إََِل َما َبعح اِسح

نَََم َكيحفَ  ا، َأيح ، إِمَّ ََم، َِمَّا، َعَمَّ َن، فَِيا ََم، َكيحََم، َأيَّ .ََم ُحسح   َعْيح

ُل )ََل( بََِم َقبحَلَها -ج  :َوصح

 ُتوَصُل )ََل(:

ُو: ـ: بِ  – 1 طِيَِّة، َنحح ح وهُ }إِنح الَشَّ ُه اهللَُّ إَِلَّ َتنحُْصُ  .{َفَقدح َنَْصَ

ُو: ـ: بِ  – 2 َ َأنح َتُكوَن )ََل( َنافَِيًة، َنحح َق ِِف َذلَِك َبْيح ِة النَّاِصَبِة. َوََل َفرح َدِريَّ َأنح اْلحَصح

ُو:  لِِه:َينحَبِغي َأَلَّ َُتحِمَل، َأوح زاِئَدًة، َنحح ِكَتاِب }َقوح ُل الح َلَم َأهح َََلَّ َيعح
لِِه:، {لِ َما }َوَقوح

تَ  وا َأَلَّ َتتَّبَِعنِ َمنََعَك إِذح َرَأيح  .{ُهمح َضلُّ

َفُة ِمنح الثَِّقيَلةِ   - ُة َواْلحَُخفَّ َ ا َأِن اْلحَُفسِّ ُو:  ؛َوَأمَّ َصََلِن َوُتثحَبُت فِيِهََم النُّوُن، َنحح َفُتفح

َعَل،  ُت َعَليحِه َأنح ََل َيفح ُلُه:َأََشح زَ }َوَقوح  .{ُنواَأنح ََل ََتَاُفوا َوََل َتح
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 : ًلا وَّ
َ
ِنيِث أ

ْ
أ ٌف َح  َي هِ  (: ـة)  الَمْربُوَطةِ  َهاُء اتلَّ َ  تَص  ُمح  رح ََم بِاِلح  سح

ِ
نُ َوتَ ، ء ََّتِ  نَِّث ؤَ بِاْلحُ  قح

لِ  َصح ِل، َوَهاًء ِِف َحالِة الَوقحِف  ،بَِحَسِب اِلح ، ُو: َفاطَِمةَنحح  َوُتنحَطُق َتاًء ِِف َحالِة الَوصح

َرَأة، َفاِضَلة، َقنَاةاِ   .، ُتَقاة، ُقَضاة، ُسَعاةمح

َوقحِف َهاءً َوِمنح َعَلََماُِتَا أَ  - ُو: ، وَ نح ُتبحَدَل ِِف الح ح ُتَضفح لَِضِمٍْي، َنحح ُبوَطًة َما ََل َسُم َمرح ُترح

َرَأتُ اِ  َسُم ُمَضاَفًة: َرتُ وَ ه، جُمَامح َرَأُُت اِ ه.َو ُترح  .مُُت رَ وَ ، جُمَاممح

ح  - ُطَها َما ََل ُب َنقح
لِِه:تَ َوََيِ ُجوٍع، َكَقوح ٍر َأوح َنثحٍر َمسح ِضِع َوقحٍف ِمنح ِشعح                      ُكنح ِِف َموح

َداَقِة اْلحَُساَعَده َوُموجِ  تَََض  …ُب الصَّ ةِ  َوُمقح                                  اْلحَُعاَضَده اْلحََودَّ

ه، ِمنح ُكلَّ َشيحَطانٍ َذ بَِكلََِمِت اهللِ َأَعوح »َوَحديُث:  ه التَّامَّ  ََلمَّ
ٍ
ه، َوِمنح ُكلَّ َعْيح «. َوَهامَّ

ِنيِث ثَاِنياا: 
ْ
أ ٌف َح  ِهي (:  ت)  الَمْفتُوَحةِ  تَاُء اتلَّ َكََلمِ تَ  رح َعَلََمتَُها وَ ، لحَحُق ََجِيَع َأنحَواِع الح

ُو: َدُل َهاءً ظَِها َوََل ُتبح َأنح ُيوَقَف َعَليحَها بَِلفح  بِنحٌت ، َنحح
(1)

ٌت ،  لََِمٌت ، أُخح  ،َقاَلتح ، ثَِقاٌت ، ُمسح

َت  ،ُربََّت  ُثمَّ
(2)

 .ََلَت  ،

َ بَ  ِق يح رِ فح لتَّ لِ  ةٌ دَ اعِ قَ *  َ  ْيح  صح ِِلَ  ٍف رح َح  ُل كُ  ادَ عَ  ةُ مَ لِ الكَ  ِت يَ ا ُثنِّ ذِ إِ  :ةِ وطَ بُ رح اْلَ  اءِ التَّ وَ  اءِ اهلح
 ،هِ لِ

َ وَ   اهلَ  نح عَ  اءُ التَّ  ِت زَ يَّ ََت
ِ
ُسُهََم،  ،انِ هَ جح ه وَ جح : وَ وُ حح نَ  ، اء ُسه َنفح  انِ تَ مَ لِ ة كَ مَ لِ كَ ، انِ اتَ يَ اة َح يَ َح َنفح

                                                 

 ا هاء تأنيث ِلنه يوقف عليها باهلاء.أما )ابنة( فآخره   (1)

َعاطَِفُة،  (2) َسُم باهلاءمأما الظرفية وَ  َهِذِه الح  )ثمة(، فرقا بينها وبْي العاطفة. فتوحة الثاء فإهنا ُترح
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َ بَ ، وَ اءِ دَ النِّ دَ عح بَ  عُ َض وح تُ : (،) ةُ لَ اِص فَ الح -1 َواِع  لِ مَ اجلُ  اءِ زَ جح أَ  ْيح َ َأنح اْلحُِفيحَدِة، َوَبْيح

َساِمهِ الحيشَّ    .ِء َوَأقح

وُ  ِ اْلَ  َي اغِ ا بَ : يَ َنحح ِّ  َي اغِ ا بَ يَ  وَ  ،لبِ قح أَ  ،ْيح                                      .ِْص قح أَ  ،الَشَّ

مٍ  َكَلُم إََِل: اِسح لٍ  ،َينحَقِسُم الح ٍف.  ،َوفِعح َوَحرح  

َ بَ  عُ َض وح تُ  (؛) ةٌ طَ قح ا نُ هَ تَ َتح  ةُ لَ اِص فَ الح  -2 ِ تَ لَ َُجح  ْيح ُ  ِ  وح دُ ُح  ُب بح ا َس اَُهَ دَ حح إِ  ْيح  ىرَ خح اِلح

وُ  .َك لَ هح أَ  عح دِّ وَ فَ  ؛ًراافِ َس مُ  َت نحكُ  نح : إِ َنحح  

                              َمُل التَّاَمِة.اجلُ  وح أَ  ةِ رَ قح فَ الح  ةِ ايَ  هِنَ ِِف  عُ َض وح تُ (.) ةُ طَ قح نُّالح -3

وُ  ُ : َخ َنحح   مح هُ عُ فَ نح أَ  اسِ النَّ ْيح
.اسِ لنَّلِ  

ِقيََّتانِ  انِ تَ طَ قح نُّالح  -4 َفوح َ  عُ َض وح تُ  (:) الح ، اهُ نَعح  مَ ا ِِف مَ  وح أَ  ولِ قُ اْلَ وَ   َوِشبحِههِ  لِ وح قَ الح  َبْيح

ِء َوتَ  ح َ اليشَّ َواِعِه، وَ َوَبْيح ِفِه، َأَو َأنح ِريح َساِمهِ  عح .َأقح  

وُ  افِِعي اَل قَ  :َنحح َهبِي :الشَّ ُث َفُهَو َمذح .إَِذا َصحَّ اْلَِديح  
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  عُ َض وح تُ  ( ...) لنَِّقاِط اْلَُتَتابِِعِة الثََّلُ  ا -5
.صِ النَّ نح مِ  ٍف وح ذُ َُمح  مٍ ََل  كَ ََل عَ  ةِ لَ ََل لدَّ لِ  

وُ  ِك. ...اْلَطِيحُب َعََل اْلِنحَْبِ  َف قَ : وَ َنحح ح َر ِمَن الَشِّ ُثمَّ َحذَّ  

 سح اَِل  ةُ مَ ََل عَ  -6
 سح اَِل  وح أَ  الِ ؤَ السُّ  ةِ غَ يح ِص  دَ عح بَ  عُ َض وح تُ  (؟) امِ هَ فح تِ

.امِ هَ فح تِ  

وُ  ََلمِ ا: مَ َنحح َت لِِْلسح مح ؟َذا َقدَّ  

ِفَعاََلٍت ى نًعح مَ  وح أَ  ةٍ لَ َُجح  وح أَ  ةٍ مَ لِ كَ  دَ عح بَ  عُ َض وح تُ  (!) ِب جُّ عَ التَّ  ةُ مَ ََل عَ  -7 ُ َعنح انح ُيَعْبِّ

َعاءِ  ََزِن، َوالدَّ َفَرِح، َواْلح ِب، َوالح ِسيٍَّة َكالتََّعجُّ ََمهَلَا ِِف اَنفح تِعح ِب ، َوَغالُِب اسح .     لتََّعجُّ

وُ     ََلَقهُ ا أَ : مَ َنحح ََل َأخح             !َجح

هِ  ٌل وح قُ نحمَ  مٌ ََل  كَ ََم هُ نَيح بَ  عُ َض وح يُ  («  ») اسِ بَ تِ قح اَِل  ةُ مَ ََل عَ  -8  .بِنَصِّ  

وُ  . «ارٌ ُِضَ  ََل ، وَ رَ  َُضَ ََل » :اهلل  وُل ُس رَ  اَل : قَ َنحح  

ح  -9 .ةِ يَّ اِض َِّتَ عح اَِل  ُل مَ اجلُ َبيحنَُهََم  عُ َض وح تَ  ( -     -) َتانِ َض ََّتِ عح اْلُ  َتانِ طَ الَشَّ  

وُ  َ وَ  - نِّ : إِ َنحح .َطالُِب ِعلحمٍ  –هلل  دُ مح اْلح  
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َفاِن،  انِ َس وح قَ الح  -11 ُكوح ى  اْلَعح َ َوُتَسمَّ َرٌج  مٌ ََل  كَ ََم هُ نَيح بَ  عُ َض وح يُ  ([  ])  انِ تَ اِصَ اْلح  ُمدح

.صِّ النَّ لِ صح أَ  نح مِ  َس يح لَ   

وُ  َنحَبِل ]اْلَافُِظ َذَكَر : َنحح ُن َرَجِب اْلح ِم َواِْلَكمِ ِِف  [ابح ِع الُعُلوح
َأَلًة َعظِيحَمة ََجِ .َمسح  

ِ  وأَ  امٌ قَ رح  أَ ََم هُ نَيِ بَ  عُ َض وح يُ  (   ( )   ) انِ َس وح قَ الَ  -11 ِسْيح اِس، َوالَتفح َِّتَ َفاُظ اَِلحح .َألح  

وُ      . (هـ151) َسنَةَ  َأُبوَحنِيحَفةَ ُتوِفِّ اإِلَماُم : َنحح

ُل اهلل  َعَددِ  (َيَتَعبَّدُ )َيَتَحنَُّث  » َكاَن َرُسوح    .«اللَياِِل َذَواِت الح

 

  وَفِي هَذَا الْقَدْرِ كِفَايَةٌ لِمَنْ أَرَادَ أَصْلًا يُحَقِّقُ الْغَايَةِ وَيَبْلَغُ بِهِ النِّهَايَةِ

 وَاهللُ وَلِيُّ التَّوْفِيْقِ وَاهلِدَايَةِ
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      4......................................................اْلقدمة ......

 [: اهلمزة]الباب اِلول

 5الفرق بْي َهزة الوصل والقطع ......................................

 6مواضع َهزة الوصل .................................................

 7.................................الفرق بْي اهلمزة واِللف اللينة ......

 9قواعد كتابة اهلمزة ....................................................

 9....................... ....................اهلمزة أول الكلمة ........

 9.................... ....................اهلمزة آخر الكلمة ...........

 11........... ..........................زة وسط الكلمة .............اهلم

 [: اِللف اللينة]الباب الثان

 14................. ......................اِللف اللينة وسطا .............

 14..................... ......................اِللف اللينة طرفا ..........
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 16.................... .............فة الواوي واليائي .......معرِف  فصل

 [اْلروف التي تزاد: ]الباب الثالث

 18........................ ......................اْلروف التي تزاد ......

 18............................. ......................زيادة اِللف .......

 19................................ .........................زيادة الواو ..

 [اْلروف التي تنقص: ]الباب الرابع

 22...... ..........................اْلروف التي تنقص ..................

 22................. ......................نقص اِللف أوَل ..............

 23.................. .............................نقص اِللف وسطا ....

 23.................... .......................نقص اِللف آخرا .........

 24.................... ........................نقص ال .................

 25....... .....................................نقص الواو ...............

 25.................... ........................نقص الياء ...............

 25................... ........................نقص النون ...............
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 [الفصل والوصل: ]الباب اْلامس

 27................... ........................ما َل يصح اَلبتداء بهوصل 

 28.......................................... يهلما َل يصح الوقف عوصل 

 28.................. ............)َل(   بَم قبلها ......و )ما( و وصل )من( 

 31...........................................هاء التأنيث وتائه ِف  فصل

 32............................عَلمات الَّتقيم ........................

 35............................................................. الفهرس
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